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Vraag van de heer Juan Benjumea Moreno aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw  

Onderwerp: Detachering van ambtenaren naar de vaccinatiecentra 

 

Nu duidelijk wordt waar de Brusselse vaccinatiecentra komen, krijgt de Brusselaar stilaan perspectief 

op beterschap. Maar volgens Inge Neven, coronacrisismanager van het Brussels Gewest, komen die 

centra nog minstens 300 à 350 medewerkers tekort. Naast medisch personeel zoeken ze ook dringend 

administratieve profielen, onder andere om mensen in het centrum te begeleiden en om logistieke 

taken uit te voeren. Deze profielen zullen ze onder andere zoeken via interimbureaus. 

 

In de Federale Regering maakte Minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter het al mogelijk voor 

ambtenaren om zich vrijwillig in te zetten in de zorg en in andere sectoren die lijden onder de COVID-

pandemie. Ambtenaren die zich geroepen voelen om mee te gaan helpen als vrijwilliger in sectoren 

die zwaar getroffen worden door de pandemie, kunnen - in overleg met hun diensthoofd - aanspraak 

maken op dienstvrijstelling. Dat kan gaan van enkele uren tot een volledig werkweek. De regeling werd 

in december ingevoerd en geldt tot en met maart 2021. Als de COVID-crisis blijft aanslepen, zal die 

datum worden verlengd. 

 

Mijn vragen: 

 

  *   Het personeelsbestand van de VGC telt 744,47 voltijdsequivalenten. Hebt u zicht op het aantal 

personeelsleden dat tijdelijk of gedeeltelijk werkloos is door de coronacrisis? Hebt u zicht op de 

diensten waar de taaklast veel lager is door de coronacrisis en er ruimte bestaat voor 

dienstvrijstellingen? 

  *   Zal u het voor Brusselse ambtenaren mogelijk maken zich in te zetten in de vaccinatiecentra, 

wanneer ze hun job volledig of gedeeltelijk niet meer kunnen uitvoeren door de pandemie? 

 

Ambtenaren zetten zich sowieso al dagelijks in voor de samenleving. Het zou mooi zijn om ook 

ambtenaren die noodgedwongen thuis zitten de kans te geven om te helpen. 

 

Alvast bedankt voor uw antwoord. 

 

Juan Benjumea-Moreno 

 


